
 
 

 

 
 
Dyslexiebehandelaar m/v  
Voor onze dyslexieafdeling van Educare Kind en Jeugd, zijn we op korte termijn op zoek 
naar een dyslexie behandelaar. Onze praktijk begeleidt onder andere kinderen en jeugdigen 
met leer- en gedragsproblemen. De afgelopen periode is het aantal kinderen dat we 
behandelen met ernstige dyslexie weer gegroeid.  
Als behandelaar dyslexie behandel je wekelijks kinderen in de praktijk en op scholen 
volgens onze geprotocolleerde dyslexiebehandeling de ‘Fonologische & Leerpsychologische 

methode ® ‘ (F&L methode) en de methode Sleeplezen ®.  
 

 Functie-informatie:  

 De functie omvat minimaal 850-1225 uur op jaarbasis (ongeveer 16-24 uur per week) 
in een ZZP constructie.  

 Wij zoeken een (ervaren), communicatieve en positief ingestelde collega die 
enthousiast kinderen en hun ouders begeleidt bij het leren lezen en spellen.  

 Op termijn is, eventueel, gedeeltelijke ingroei in de jeugd GGZ goed mogelijk.  

 Laagfrequente teamvergaderingen, intervisies en teamactiviteiten.  

 Je werkgebied is de regio noordwest Overijssel en zuidwest Drenthe op diverse 
locaties.  

 
Wij vragen:  

 Een teamplayer, maar tegelijkertijd ook een zelfstandige en ondernemende 
professional.  

 Een basis orthopedagoog of psycholoog die met vooral veel enthousiasme aan de 
slag wil.  

 Een collega met een nauwkeurige en flexibele werkstijl.  

 Je bent vaardig met software om de F&L behandelmodules uit te voeren, je 
administratie op te voeren, te testen, te rommen en te rapporteren.  

 Je hebt soepele communicatieve vaardigheden met zowel het kind/jeugdige, de 
ouder(s) als met logopedisten en het onderwijs.  

 Je bent bereid om je grondig in te werken in de F&L methode / Taal in Blokjes en ons 
registratie- en planningssysteem.  

 Lidmaatschap van het NVO of NIP en bij voorkeur heb je je diagnostische 
aantekening NVO of BAPD NIP.  

 SKJ registratie.  

 Je bent in bezit van een rijbewijs B en een auto.  
 
Dit bieden wij jou:  

 Een groep enthousiaste en professionele collega’s.  

 Een aantrekkelijke vergoeding van de declarabele uren.  

 Op den duur kan je maat binnen onze maatschap worden, waar je als ‘eigen 
ondernemer’ met grote zelfstandigheid, maar samen met je collega’s je 
werkomgeving inricht en werkzaamheden uitvoert.  

 Geregelde intervisie t.b.v. je (her)registratie met ons team en het multidisciplinaire 
team waarmee we samenwerken.  

 Geregeld collegiale consultatie.  
 



 
 

Informatie en sollicitatie:  
Meer informatie over deze vacature en relevante contactgegevens vind je op onze website.  
Je sollicitatie dient door onze administratie op uiterlijk 7 juli ontvangen te zijn. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 11. Stuur je motivatie en c.v. via e-mail naar 
info@educareonline.nl. Per post kan ook: Educare Kind en Jeugd BV, Sluisweg 10, 8332 JC 
Steenwijk.  
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


